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Εισαγωγή στην Αστρονομία 

	 Παρουσίαζοντας σήμερα το 1ο μάθημα στο πλαίσιο του Σχολείου Αστρονομίας θα 

κάνουμε μία γενική εισαγωγή και θα μιλήσουμε περιληπτικά για το σύνολο της ύλης που θα 

παρουσιαστεί στη συνέχεια. 

Το Ηλιακό μας Σύστημα 

Με τον όρο ηλιακό σύστημα εννοούμε το σύνολο των ουρανίων σωμάτων, τα οποία 

ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, τη σύσταση 

τους και τις φυσικές τους ιδιότητας βρίσκονται 

υπό τη βαρυτική επίδραση του Ήλιου και ως 

συνέπεια του γεγονότος αυτού, περιφέρονται σε 

συγκεκριμένες τροχιές γύρω από αυτόν. Ως 

εναλλακτικός όρος χρησιμοποιείται το πλανητικό 

σύστημα και αυτό όταν θέλουμε να αναφερθούμε 

σε κάποιοι απομακρυσμένο και έξω από το δικό 

μας σύστημα πλανητών, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από κάποιο άλλο άστρο. ‘Ετσι με τον 

όρο Ηλιακό Σύστημα αναφερόμαστε αποκλειστικά στο δικό μας σύστημα μέρος του οποίου 

είναι η και Γη. 

Τα σώματα που ανήκουν στο ηλιακό μας σύστημα είναι ο Ήλιος, οι πλανήτες, οι νάνοι 

πλανήτες, οι δορυφόροι των πλανητών και των νάνων πλανητών (όπου υπάρχουν), οι 

αστεροειδείς, οι κομήτες, η μεσοπλανητική ύλη και οι 

διάττοντες αστέρες. Πέρα από τα πάνω σώματα ή υλικά 

που απαρτίζουν το ηλιακό σύστημα πρέπει να αναφέρουμε 

και τρεις (3) βασικές περιοχές οι οποίες ανήκουν σε αυτό. 

Οι περιοχές αυτές είναι η ζώνη των αστεροειδών, η ζώνη 

του Kuiper και το νέφος του Oort. Στο πάνω μέρος της 

διπλανής εικόνας φαίνονται σώματα του ηλιακού 

συστήματος που προαναφέρθηκαν.  
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Θέλοντας να δώσουμε μία αρχική εικόνα του σχήματος και των διαστάσεων του 

ηλιακού μας συστήματος θα πρέπει να πούμε ότι οι πλανήτες που βρίσκονται σε τροχιά γύρω 

από τον Ήλιο κινούνται όλοι στο ίδιο επίπεδο, το οποίο ονομάζεται εκλειπτική, ενώ το νέφος 

του Oort το οποίο είναι το έσχατο όριο του ηλιακού συστήματος περιβάλλει τα υπόλοιπα 

σώματα σχηματίζοντας ένα σφαιρικό κέλυφος όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

Η διάμετρος του χώρου που περικλείεται στο εσωτερικό του κελύφους αυτού είναι 12 

δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (12.000.000.000 Km). Τα 

ουράνια σώματα που βρίσκονται στο χώρο που 

καταλαμβάνει το ηλιακό σύστημα γεμίζουν ένα 

μερικότερο χώρο που έχει διάμετρο μόλις 1,5 

εκατομμύρια χιλιόμετρα (1.500.000 Km), από τον οποίο 

το μέγιστο μέρος καλύπτει ο Ήλιος με διάμετρο 1,4 

εκατομμύρια χιλιόμετρα (1.400.000 Km).  

Οι απλανείς αστέρες 

Έτσι ονομάζονται όλοι οι αστέρες οι οποίοι δεν αλλάζουν θέση σε σχέση με τους 

άλλους γειτονικούς τους αστέρες. Η λέξη απλανής σημαίνει δεν πλανάται δηλαδή δεν 

κινείται (α-πλανής). Ο όρος αυτός είναι αντίθετος του “πλανήτη”, ο οποίος προσδιορίζει το 

ουράνιο σώμα που πλανάται δηλαδή κινείται στο νυχτερινό 

ουράνιο θόλο σε σχέση με τους απλανείς. Ο πιο κοντινός 

απλανής αστέρας στο ηλιακό μας σύστημα είναι ο Εγγύτατος 

του Κενταύρου, γι’ αυτό κι ονομάζεται εγγύτατος. Απέχει 4,2 

έτη φωτός (ε.φ.).  

	 Τι είναι όμως το ε.φ.; Είναι η απόσταση που διανύει το 

φως σε ένα (1) έτος και ισοδυναμεί με περίπου 10 

τρισεκατομμύρια Km. Η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 

Km/sec. 

Άλλες μονάδες μέτρησης αποστάσεων είναι η Αστρονομική 

Μονάδα (α.μ.) ή Astronomical Unit (A.U.) και είναι ίση με τη μέση απόσταση της Γης από 

τον Ήλιο, δηλαδή περίπου 150 εκατομμύρια Km (μετρώντας από το κέντρο τους). 

Ο αριθμός των αστέρων που φαίνονται με γυμνό μάτι κατά τη διάρκεια μιας ανέφελης   

νύχτας στο σύνολο του ουρανού (βόρειο και νότιο ημισφαίριο) υπολογίζονται σε περίπου 7000. 

Συνεπώς μόνο για το βόρειο ημισφαίριο υπολογίζονται σε περίπου 3500.  
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Ο Γαλαξίας 

Γαλαξίας ονομάζεται το σύνολο δισεκατομμυρίων αστέρων, ο οποίος όταν 

παρατηρείται με μικρό τηλεσκόπιο μοιάζει με αμυδρό νεφέλωμα. Το όνομα γαλαξίας 

προέρχεται από τη λέξη “γάλα”, λόγω της γαλακτόχρωμης εικόνας που παρουσιάζουν οι 

γαλαξίες εξαιτίας του συνολικού φωτός των αστέρων. Το 

ηλιακό μας σύστημα ανήκει σε ένα τυπικό γαλαξία, ο οποίος 

οινομάζεται Γαλαξίας και στην αγγλική γλώσσα Milky Way. Η 

διάμετρος του γαλαξία μας είναι περίπου 100.000 ε.φ. και 

υπολογίζεται ότι έχει 200 δισεκατομμύρια αστέρες. Τόσος είναι 

περίπου και ο υπολογιζόμενος αριθμός του συνόλου των 

γαλαξιών στο Σύμπαν.  

Ο πιο κοντινός μας γαλαξίας είναι αυτός της 

Ανδρομέδας, ο οποίος ονομάζεται έτσι γιατί βρίσκεται στον 

ομόνυμο αστερισμό και απέχει περίπου 2,3 

εκατομμύρια ε.φ. Οι γαλαξίες κατανέμονται στο 

συμπαντικό χώρο σε ομάδες, σμήνη και υπερσμήνη. Ο 

δικός μας γαλαξίας μαζί με της Ανδρομέδας ανήκουν 

στη λεγόμενη Τοπική Ομάδα Γαλαξιών. Οι γαλαξίες 

θεωρούνται ως τα δομικά στοιχεία του Σύμπαντος. 

Η εξερεύνση του διαστήματος 

Η εποχή της εξερεύνησης του διαστήματος ή διαστημική εποχή ξεκινά το 1957 με την 

εκτόξευση από τη Σοβιετική Ένωση του πρώτου δορυφόρου, γνωστού με το όνομα Sputnik. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η εκτόξευση σκαφών με επιβάτες στην αρχή ένα σκύλο, τη Λάικα 

και στη συνέχεια με ανθρώπους. Ο πρώτος άνθρωπος που εκτοξεύτηκε στο διάστημα και 

τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη ήταν ο Yuri Gagarin. Το γεγονός αυτό συνέβη στις 12 

Απριλίου 1961. 

Οκτώ χρόνια αργότερα στις 20 προς 21 

Ιουλίου 1969 δύο Αμερικανοί αστροναύτες γίνονται 

οι πρώτοι άνθρωποι που προσεδαφίζονται στη 

Σελήνη με την αποστολή Apollo 11. Ήταν ο Neil 

Armstrong και ο Buzz Aldrin.   
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Σήμερα έχοντας στείλει μη επανδρωμένα σκάφη σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού 

μας συστήματος και έχοντας δημιουργήσει το πρώτο πολυεθνικό διαστημικό συγκρότημα, 

που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, δηλαδή τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό,   

ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα, ως ανθρωπότητα.  Να δημιουργήσουμε 

την πρώτη μόνιμη βάση στην επιφάνεια της Σελήνης, η οποία θα αποτελέσει και το 

εφαλτήριο για το επόμενο μεγάλο ταξίδι στον πλανήτη Άρη. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομάτη    “Λεξικό Αστρονομίας” 

Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομάτη  “Στοιχεία Αστρονομίας, Αστροφυσικής & Διαστημικής 

τεύχος 1ο” 

Wikipedia 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

• Η οργάνωση της ύλης που διδάσκεται στο Σχολείο Αστρονομίας βασίζεται στη σειρά 

βιβλίων του κου Κωνσταντίνου Δ. Μαυρομάτη με τίτλο “ Στοιχεία Αστρονομίας, 

Αστροφυσικής και Διαστημικής”, τα οποία εκδίδονται από την Εταιρεία Αστρονομίας και 

Διαστήματος. 

• Ορισμένες από τις φωτογραφίες που πλαισιώνουν το παραπάνω κείμενο ανήκουν στον 

αστροφωτογράφο κο Δημήτρη Μάλλιαρη.
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